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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N.O016, 02 DE FEVEREIRO DE 2016.

Aprova loteamento urbano denominado
Nova Vila Rica /.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art.
15 da Lei Municipal n.' 4.357/92. combinado com a Lei Federal 6.766/79, Protocolo de
Aprovação do Projeto de Loteamento; 1976/2014 de 11/03/2014.
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DECRETA:

Art. 1° É aprovado o loteamento urbano denominado Nova Vila Rica I,
de propriedade de Sérgio Kirinus Imóveis - Eirelli. localizado na Rua Alberto Graeff,
Setor 007. Quadra 077, lote 047 - Vila Rica com área de 32.448,90 m'. (Trinta e dois
mil quatrocentos e quarenta e oito metros com noventa decímetros quadrados)
localizada na Rua Alberto Graeff, lado não definido, distante 27.00m (vinte sete
metros) da esquina com a Rua John Kennedy, quarteirão formado por mais as Ruas
Gilberto Matiotti e João Olaneck. na Vila Central. nesta Cidade, lote 047 da quadra
077 do setor 007, com as seguintes dimensões e confrontações atuais: ao Norte, em
445,00m (quatrocentos e quarenta e cinco metros) com o lote 050; ao Sul, em
451,70m (quatrocentos e cinquenta e um metros e setenta centímetros) com terreno
de Osmar Pedro Berbigier; ao Leste, em 115,00 (cento e quinze metros) com o Arroio
Glória; ao Oeste, em 52,1 Om (cinquenta e dois metros e dez centimetros) sendo
10,90m (dez metros e noventa centimetros) com o lote 045, 17,OOm (dezessete
metros) com prolongamento da Rua Alberto Graeff e em 24,ZOm (vinte e quatro
metros e vinte centimetros) com o lote 046. O imóvel objeto do presente loteamento
está matriculado no Registro de Imóveis sob nO 37.881 .

~ 1° Da área total do loteamento de 32.448,90 m' (Trinta e dois mil,
quatrocentos e quarenta e oito metros e noventa decímetros quadrados) descrita
neste artigo são feitas as seguintes destinações:
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~ 2' Área de 13.782,16 m', (Treze Mil Setecentos e Oitenta e Dois
metros e dezesseis decímetros quadrados) correspondentes aos quarteirões e lotes
42,47%.

~ 30 Áreas a serem transferidas ao município, gratuitamente, e sem ônus
de qualquer natureza para o Município, no ato de registro do loteamento:

I - Área de 6.469,46m2 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove metros
e quarenta e seis decímetros quadrados) destinadas para o sistema viário (ruas e
passeio público), representando 19,93% em relação à área total;

11 - Área de 3.531,79m' (trés mil e quinhentos e trinta e um metros e
setenta e nove decímetros quadrados) para espaço livre de uso público (recreação,
área verde elou praça), representando 10,89% em relação á área total, lote 75 da
quadra 77;

111 - Área de 1.622,58m' (Um mil, seiscentos e vinte e dois metros e
cinquenta e oito decimetros quadrados) destinada a uso institucional (instalaçôes de
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equipamentos urbanos e comunitários}, representando 5,01% em relação à área total,
lote 11 da quadra 146;

~ 4' O número total de lotes é de 44 (quarenta e quatro), com testadas
de dimensões variáveis a partir de 10,OOm e áreas também variaveis a partir de
250,00 m' (duzentos e cinquenta metros quadrados), divididos em 05 quadras.

Art, 2' São de responsabilidade do proprietária as obras de
infraestrutura determinados em Lei e deverão ser concluídas no prazo de 2 (dois)
anos, contados deste Decreto.

Art. 3° O proprietãrio deverá promover o registro do Loteamento
aprovado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data sob pena de

• caducidade - Art. 24 da lei Municipal 4357/92.

Art. 4' São de responsabilidade do proprietário do loteamento a
execução, as suas expensas e de acordo com o cronograma de execução de todas
as obras constantes dos projetos aprovados e/ou determinadas em Lei, juntamente
com a demarcação, colocação e manutenção de marcos de pedra ou concreto até a
venda total dos lotes.

Art. 5° Para garantia da execução de infraestrutura, o proprietário após a
definição dos imóveis deverá constituir hipoteca em favor do município de Carazinho,
conforme determinada na lei Federal n' 6.766/79 e lei Municipal n' 4.357/92, de
acordo com Termo de Compromisso e Aceite, anexado ao presente Decreto,
assinado pelo representante legal da empresa Sérgio Kirinus Imóveis - Eirelli.

•
Art. 6' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 02 de fevereiro de 2016 .

RENA SÜSS.
Prefeito.

egi tre-se e publique-se no Painel de
Public çóes da Prefeitura:

~ç ~JvvoJ
MAR GORETE SEVERO DA SilVA,
Secre ária da Administração Designada.
SEPLANIJVSD
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TERMO DE COMPROMISSO E ACEITE

Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis,
compareceu na Prefeitura Municipal de Carazinho, o Sr. Sérgio Kirinus, portador do
CPF sob n" 105.617.220-72, representando a empresa SÉRGIO KIRINUS IMOVEIS -
EIRELLI, na qualidade de representante, para firmar compromisso perante o
Município de Carazinho, sendo que estão sendo aceitas pelo Prefeito as áreas verde,
institucional e viária, especificadas no Decreto Executivo nO 016/16, nos termos da Lei
Federal na6766/79 e Lei Municipal na4.357/92, nos seguintes termos:

Para garantia da execução da infraestrutura no LOTEAMENTO NOVA
VILA RICA I, aprovado pelo Decreto Executivo na 016/16 O signatário compromete-se
a requerer a licença para execução das obras exigidas bem como constituir hipoteca
em favor do Município de Carazinho sobre o imóvel adiante descrito:

Setor Quadra Lote
07 145 06 e 07
07 146 04, 05, 06 e 07
07 147 09 e10
07 77 78,79,80,81,82 e 83

o imóvel acima nominado faz parte do Loteamento ora aprovado e
consta na matrícula nO 37.881 do Registro de Imóveis.

Carazinho, 02 de fevereiro de 2016 .

REN ;;j SÜSS,
Prefeito.
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SÉRGIO KIRINUSV~VEIS - EIRELL
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